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 חוק עזר לבית שמש (שמירת הסדר והנקיון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־255 לפקודת העיריות/ מתקינה עיריית בית
 שמש חוק עזר זה:

 פרק אי: פרשנות

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -
 ״אשפה״ - שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים,
 אריזות למיניהן, גרוטאות, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים, אפר, בדלי סגריות, פסולת
 לסוגיה, וכן דבר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או עלול לסכן את הבריאות, למעט זבל,

 פסולת בנין, אשפת צמתים ופסולת מפעל:
 ״אשפת צמחים״ - צמח קטוף, כרות, תלוש או שנשר:

 ״בור שפכים״ - מבנה או מיתקן, בי־ מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שפכים, זבל, וכן סוג כלשהו של בור רקב, בור חלחול, ביב, או תעלה להובלת ו

 שפכים:
 ״ביתן אשפה״ - בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי לאיסוף זבל, או להחזקת

 כלי איסוף לפסולת מפעל;
 ״בניך - מבנה או גדר, בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר

 אחר, בין קבועים ובין ארעיים או חלק מהם, לרבות מיתקני תברואה;
 ״בעל מקום עינוגי• - אחד או יותר מאלה:

 (ו) הבעלים של מקום עינוג־,
 (2) מחזיקו של מקום עינוג:

 (3) אדם המנהל או מפעיל מקום עינוג;
 (4) בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;

 (5) מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;
 ״בעל נכס״ - אחד או יותר מאלה:
 (ו) הבעל הרשום של נכס:

 (2) ארם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא־כוח; {

 (3) שוכר או שוכר משנה ששבר את הנכס לתקופה של מעל חמש שנים:
 (4) בעל דירה במשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969־ (להלן - חוק

 המקרקעין);
 (5) נציגות בית משותף במשמעותה בחוק המקרקעין:

 ״גן״ - גן ציבורי, חורשה או שדרה או מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, בין שהוא גדור
 ובין שאינו גדור:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ס׳׳ח התשכ״ט, עמי 259.
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 ״המהנדס״ - מהנדס כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-958וג, שמעתה
 העיריה למהנדס העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן;
 ׳העירית״ - עיריית בית שמש;

 ״זבל״ - פסולת או זבל הנוצרים או המופקים במכלאה, לרבות הפרשת בעלי חיים, ובן
 פסולת או מי שפכים של מכלאה!

 ״כלי אשפה״ - מכל המיועד לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות, כפי שיקבע המפקח
 מזמן לזמן:

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון:

 ימי שפכים״ - מי דלוחין, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מיס מלוכלכים או מזוהמים־,
 ״מיתקן תברואה״ - אינסטלציה סניטרית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף,
 צינור, אבזר, מרזב, מגלש, תא בקרה בביב, בור שפכים. מיתקן לחימום בנין, מיתקן
 לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותן בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,

 תנאיו ואגרות), התש״ל-0ד9ו4, לרבות חיבור למיתקן תברואה;
 ״מכלאה״ - רפת, לול, דיר, אורווה, מלונה וביוצא בהם, מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או

 בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים:
 ״מפגע״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק, או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר, בנכס
 המשמש למטרות מגורים, עסק או למטרה אחרת;

 (2) בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או
 עשן:

 (3) הערר בור שפהים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, בור שפכים לקוי או
 שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקה תקינה של מי שפכים מהנכס:

 (4) מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל בראוי;
 (5) מקום המשמש לאגירת מים, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום
 המים שבתוכו או להטלתן של ביצי חרקים במים או להתפתחות בהם של רמשים,

 זחלים, גלמים, חרקים או שרעים אחרים:
 (6) שימוש במרזב לצינור מי שפכים או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרף מרזב:

 (ד) הצטברות חומר, בין כתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או עלול לגרום לרטיבות אד
 לטחב בבנין או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות באופן אחר:

 (8) פליטת עשן, גזים או פיח, שלא דרך מעשנה תקינה או שלא דרך מעשנה בגובה
 מתאים:

 (9) הימצאות חולדות או עכברים:
 (•ו) הימצאות חרקים או שרצים אחרים העלולים לגרום נזק לבריאות;

 (וו) צמח הגדל פרא וגורם או עלול לגרום הצטברות אשפה:

 ! ס״ח החשי״ת, עמי 108.

 4 ק״ת התש״ל, עמי ו84ו.
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 (2 ו) צמח הצומח בנכם המהווה או העלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי
 נוחות:

 (13) ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר רשות הרבים ומפריעים או עלולים
 להפריע לעוברים ושבים או לרכב:

 (14) נא) מי שפכים על פני קרקע במקום פרטי:
 (ב) מי הנחים על פנו קרקע במקום פרטי;

 (15) זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקיניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכס;
 (16) בנין או חלק ממנו או מגרש פנוי, המצויים במצב העלול לעשותם מזיקים,

 מסוכנים או פוגעים בבריאות-,
 ״מפעל״ - בית מלאכה, בית חרושת, מוסך, עסק סיטונאי, מחסן סיטונאי, מעבדה, תנות
 כל־בו, סופרמרקט, וכן מקום שאינו מיועד למגורים שנוצרת בו פסולת עקב ניהול

 עסק:
 ״מפקח״ - אדם שראש העיריה מינהו בכתב למפקח לענין הוראת חוק עזר זה, כולו או 1

 מקצתו:
 •״מקום עינוג״ - מקום שבו מתקיים עינוג דרך קבע או כעסק:

 ״מקום ציבורי״ - רחוב או מקום עינוג, ובן אוטובוס ציבורי ומונית במשמעותם בתקנות
 התעבורה, התשב״א-1961" י,להלן - תקנות התעבורה):

 ׳־נכס״ - קרקע. בית או בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס:
 ״עינוג״ - הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס,

 משחק, ספורט או כיוצא בהם, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה:
 ״פסולת בניך - פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה, לתיקונים או לשינויים
 של בנין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות אבנים, גושי בטון, שברי זכוכית, תיבות,
 קופסאות, גרוטאות, פחים וקרשים, ולרבות שברי הריסות של בנין, ערמות אדמה ושיירי

 חומרים שמשתמשים בהם לבנין:
 ״פסולת מפעל״ - פסולת או אשפה המתקבלים כתוצאה מתהליך הייצור או העיסוק של

 מפעל:
 ״צמח״ - עץ, שתיל, שיח, או חלק מהם:

 ״ראש העיריה״ - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן; ^
 ״רתוב״ - דרך. נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המיועד לשמש
 אמצעי גישה לבתים אחדים, העלה, ביב, חפירה, רחבה, ביבר או גן, ובן מקום פתוח
 שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו,

 בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים:
 ״רכב״ - רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מבונה או מיתקן
 הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן ועגלה, כמשמעותם בסעיף 1
 לפקודת התעבורה/ למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 3 ו לתקנות התעבורה, ולמעט

 רבב של העיריה הנהוג בירי עובד עיריה במילוי תפקידו:
 ״תעלת שפכים״ - לרבות סעיפי תעלות שפכים, תאי בדיקה ונספחים אחרים.

 5 ק״ת התשב״א, עמי 1425.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
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 איסור גרימת
 נזק

 אחריות לסילוק
 מפגע

 אחריות ביחד
 ולחוד

 הודעה לסילוק
 מפגע

 החלטת המפקח

 אישור מדביר

 איסור זריקת
 אשפה או

 לכלוך

 השקאת צמחים

 איסור התנהגות
 שאינה הולמת
 במקום ציבורי

 איסור פיזור
 מודעות במקום

 ציבורי

 פרק ב׳: מניעת מפגעים וביעורם
 2. (א) בעל נכס וכן מחזיק בו חייב להחזיק נכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נכס שהוא דירה, חייב המחזיק בה להחזיקה
 באופן שלא יתקיים בה מפגע.

 3. בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר, לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכם.

 4. הוראות סעיף 3 יחולו, ביחד ולחוד, על הבעלים והמחזיקים של נכס.

 5. המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מארם החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר
 זה, לבצע את העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנוחו. בהתאם לפרטים,

 לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.

 6. החלטת המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.

 7. אישור בכתב שהמציא מדבירי חולדות למפקח, שלפיו הדביר בעל נכס או מחזיק בו
 את החולדות בנכס, ישמש הוכחה כי החולדות הודברו באותו נכס: לענין זה, ״מדביר

 חולדות״ - מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-71968.

 8. (א) לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק,
 להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בבלי אשפה שהותקנו בהתאם

 להוראות חוק עזר זה.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית
 בכלי אשפה שהתקינה העיריה במקום ציבורי: לענין זה, ״אשפת בית״ - אשפה המוצאת

 מנכס שאינו רחוב.
 (ג) לא יזרוק אהם, לא ישאיר ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר או
 להניח, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת המפקח

 ובהתאם להוראותיו.
 (ד) לא יזרוק אדם, לא ישאיר, ולא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק,
 להשאיר או להניח פסולת בנין במקום פרטי או במקום ציבורי, אלא בהתאם להוראות בל

 דין, בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו.

 9. לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים ביצורה הגורמת או
 העלולה לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכם גובל, פרט לגן.

 10. לא יירק אדם במקום ציבורי, לא יעשה אדם במקום ציבורי או צרכיו, אלא בבית
 שימוש מוסדר, לא יפצח ארם גרעינים במקום ציבורי ולא יזרוק אדם במקום ציבורי אשפה,

 לרבות בדלי סיגריות, קופסאות משקה ריקות ואריזות מוצרי מזון.

 ו ו. לא יפזר אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפזר מודעות במקום ציבורי: לענין סעיף
 זה, ״מודעה״ - כמשמעותת בחוק עזר לבית שמש (מודעות ושלטים), התשט״ו-955ו8.

 םיח התשב״ח, עמ• 204.
 ק־ת התשטיו, עמי 1414.
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 12. לא ינקה אדם לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק, מרבד, שטיח בלי מיטה או דבר אחר,
 במקום ציבורי, למעט מקום עינוג, או דרך פתח הפונה למקום ציבורי אף אם אינו גובל

 בו.

 3 ו. (א) לא יחזיק אדם מכלאה או בעלי חיים אלא על פי היתר שניתן לו מראש העיריה:
 לענין סעיף קטן זה, ״בעלי חיים״ - לרבות סוסים, חמורים, אתונות, צאן, בקר, למעט כלבים,

 חתולים וחיות מחמד אחרות.
 (ב) בעד היתר באמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת

 הראשונה.
 (ג) לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או עלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך

 או ריחות רעים או מזיקים.

 14. (א) לא ישתמש אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשתמש במי שפכים
 להשקאה.

 (ב) לא ישפוך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשפוך מי שפכים למקום ציבורי
 או למקום פרטי.

 (ג) לא יוביל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להוביל מי שפכים במקום ציבורי
 או במקום פרטי, שלא לתוך בור שפכים א> שלא באמצעות אביזרים שאישר המפקח.

 15. (א) לא ישפוך אדם, לא יאפשר ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשפוך מים או נוזל
 אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.

 (ב) לא ירחץ אדם רבב ברחוב באופן שבמקום הרחיצה נשארים שלוליות מים
 עומדים.

 16. בעל נכס והמחזיק בו ישמרו באופן מתמיה על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום
 החניה, חדר המדרגות, הגג, המקלט, וכן מקום המשמש את דיירי הבית, למעט דירות
 פרטיות, ינקו ויטאטאו אותם, להנחת דעתו של המפקח, וכן ישטפו את חדר המדרגות, חדר

 הכניסה והמדרגות שבתחום החצר.

 17. (א) מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס - בעל המגרש, ישמור על נקיונו וינקהו
 בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.־

 (ב) מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס - בעל המגרש, יגדרו או יקים בו קיר,
 בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.

 18. (א) לא ישאיר אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשאיר בעלי חיים במקום
 ציבורי באופן המהווה או העלול להוות מכשול או לגרום נזק, ולא ירשה לבעל חיים

 שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט ללא השגחה במקום ציבורי.
 (ב) לא ירשת, לא יאפשר, ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו (להלן -
 מחזיק בכלב) לעשות את צרכיו במקום ציבורי, אלא בצדי כביש ליה אבן השפה או במקום

 שראש העיריה קבע שישמש מקום לעשיית צרכים לכלבים.
 (ג) הטיל כלב את גלליו במקום ציבורי בניגוד לאמור בסעיף קטן(ב) יאסוף ויסלק
 מיד המתזיק בכלב את הגללים ויניחם במקום שלא חל לגביו איסור לפי סעיף קטן (ב);

 הוראות סעיף זה לא יחולו על עיוור.
 (ד) לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא
 במקום ציבורי, אלא כשהוא קשור ברצועה ולפיו זמם, הוא נמצא בהשגחה נאותה של מבוגר

 ומחוםן כדין נגד מחלת הכלבת.

 ניקוי, איבוק,
 ניעור, הביטה

 החזקת בעל
 חיים

 איסור שימוש
 ושפיכת מי

 שפכים

 איסור שפיכה
 נוזל

 אחריות בעל
 נכס והמחזיק
 לניקיון הנכס

 דרישה לניקוי
 ולגידור

 איסור להשאיר
 בעל חיים

 במקום ציבורי
 ללא השגחה
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 פרק גי: פינוי אשעה

 כלים לפינוי
 אשפה

 כלי אשפה
 לאשטת מכלאה
 ולפסילת מפעל

 התקנת ביתן
 אשפה

 החזקת ביתן
 אשפה

 פינוי פסולת

 פינוי אשפת
 ג!

 רכוש העיריה

 19. (א) בעל נכס, למעט בעל מכלאה או מפעל, יתקין בנכסו כלי אשפה במספר, באופן
 ובמקומות שקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, יתקנם או יחליפם באחרים בהתאם לדרישת

 המפקח ובזמן שקבע, ויחזיקם במצב נקי.
 (ב) המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה

 באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר או באמצעות מכל אחר.
 (ג) בהודעה כאמור בסעיף קטן(ב), רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את

 מועדיו והוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי אשפה.
 (ד) לא ישים אדם ולא ישאיר אשפה אלא בתוך כלי אשפה, שקית או מכל שהותקנו

 באמור בסעיפים קטנים (א) או(ב).
 (ה) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן(א) או לתוך שקית

 או מכל כאמור בסעיף קטן(ב) זבל, מי שפכים, פסולת מפעל או פסולת בנין.

 20. (א) מחזיק במכלאה או במפעל יתקין בלי אשפה נפרדים מיותרים לזבל ולפםולת
 מפעל, הכל לפי הענין, במספר ובמקומות שהמפקת יקבע ובהתאם להוראותיו, ויתקנם או

 יחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שקבע ויחזיקם במצב נקי.
 >ב) הוראות סעיף 19(ב< ו־(ג) יתולו על זבל ועל פסולת מפעל, הכל לפי הענין.

 21. (א) מפקח רשאי לדרוש מבעל נכס להתקין ביתן אשפה.
 (ב) בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן(א), יתקינו באופן,
 בצורה ובמקום שקבע מפקח, באישור המהנדס, בהתאם להוראותיו ובזמן שקבע, הכל

 כאמור בדרישה.

 22. (א) בעל נכס והמחזיק בו יחזיקו ביתן אשפה במצב נקי ותקין, להנחת דעתו של
 המפקח.

 (ב) מפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, שיותקן בביתן אשפה או בסמוך לו ברז
 המתובר לרשת מים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית.

 23. (א) לא יפנה אדם, פרט לעובד העירית, לא יעביר ולא יוביל פסולת, אשפה או זבל
 מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן - היתר).

 (ב) ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן (א), לסרב לתיתו, לבטלו,
 להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

 (ג) בעד היתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

 24. בעל נכס או מחזיק בו יוציא מהנכס אשפת צמחים, על פי אישור המפקח ובהתאם
 לתנאים שקבע.

 25. אשפה, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל, שפונו בהתאם להוראות סעיפים 23 או
 24, יהיו רכושה של העיריה, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על

 פיהם.

 זבות כניסה
 לפינוי אשפה

 26. (א) עובר העיריה, המועסק בידי העיריה בפינוי אשפה, זבל, פסולת מפעל או
 אשפת צמחים, רשאי להיכנס לנכס, כדי לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה.
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 גב.) בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד העיריה כאמור או למי
 שפועל מטעמה, גישה תופשית ותקינה וללא הפרעה לכלי אשפה או לכלי קיבול או למכל

 אתר, לצורך הוצאת אשפה, זבל, פסולת מפעל או אשפת צמחים.

 27. (א) בעד פינוי אשפה בידי עובדי העיריה ישלם מחזיק, שקיבל פטור על פי דין
 מתשלום ארנונה כללית, לקופת העיריה, אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השניה:

 בסעיף זה, ״מחזיק״ ר׳ארנונה כללית״ - כמשמעותם בפקודת העיריות.
 (ב) העיריה רשאית להפחית את האגרה כאמור או לפטור מתשלומה אדם שניתן לו

 פטור מתשלום ארנונה כללית, כולה או תלקה, לפי הענין.

 28. (א) בעד פינוי פסולת מפעל, ישלם לעיריה מחזיק במפעל, אגרה בשיעור שנקבע
 בתוספת השניה.

 (ב) היו מספר משתמשים באותו כלי אשפה, ישלם כל אחד מהם לעיריה את חלקו
 בפינוי האשפה, לפי קביעת המפקח, באופן שסכום האגרה של כולם יחד יהיה כקבוע

 בתוספת השניה.

 אגרת פינוי
 אשפה

 אגרת פינוי
 פסולת מפעל

 פרק ד׳: שמירת הסדר והבקיון בגנים
 29. לא יימצא אדם בגן בשעות אסורות, המפורטות, בהתאם להוראות ראש העיריה,

 בהודעה המוצגת בגן או בכניסה לגן.

 30. לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית צמת בגן, אלא אם כן הרשהו ראש
 העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 ו3. לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה למי שפועל מטעמו או שבהשגחתו, לדרוך או
 לטפס על דשא, צמח, גדר, שער או סורג בגן, אלא בהתאם להוראות ראש העיריה שנקבעו

 בשלט באותו מקום.

 32. לא יכניס אדם, לא ינהג ולא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש העיריה.

 33. (א) לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו ברשיון רוכלות שניתן
 מאת ראש העיריה.

 (ב) בעד רשיון כאמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת
 הראשונה.

 34. לא ישחק אדם בגן אלא בסוגי משחקים, בתנאים ובמקומות שנקבעו בידי ראש
 העיריה בהודעה שהוצגה בגן.

 35. לא יעשה אדם בגן מעשה העלול לגרום סכנה, מפגע, אי־נוחות או נזק לאדם אחר או
 העלול להפר את הסדר בגן.

 36. לא יקים אדם בגן רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה.

 37. (א) לא יארגן, לא יערוך ולא ישתתף אדם במסיבה, חגיגה, שמחה משפתתית או
 כינוס כלשהו, הנערך בגן והמונה מעל עשרה משתתפים, אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת

 ראש העיריה.
 >ב) בעד היתר באמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת

 הראשונה.

 הימצאות בגן

 פגיעה בצמח
 בגן

 כניסה למקום
 גדור

 כלי רכב

 רוכלות

 משחקים

 איסור הפרעה

 רעש
 איסור כינוסים

 בגן
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 38. מפקח רשאי להרחיק מגן אדם העובר עבירה לפי חוק עזר זה, לאחר שהתרה בו. הרחקת בני אדם
 מסוימים מגן

 פרק ה׳: שימור רחובות

 מכשול ברחוב

 היתר להעמיד
 כסאות, שולחנות

 וכיוצא בהם

 פתיחת שוחות

 נזק לרחוב

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 39. (א) (ו) לא יניח אדם, לא ישאיר ולא יטיל ברחוב, לא יבליט מעל לרחוב ולא ירשה
 למי שפועל מטעמו להניח או להטיל ברחוב או להבליט מעל רחוב דבר כלשהו,
 אלא אם כן דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר, תוך כדי
 פריקתו או טעינתו של אותו דבר, ובלבד שהטעינה או הפריקה לא יעלו על הזמן
 הסביר הדרוש לכך, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העיריה

 ובהתאם לתנאי ההיתר;
 (2) לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להניח או לתלות

 בנכס הפונה לרחוב, כבסים או דבר העלול ליפול לרחוב.
 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם, שהניח או הטיל או הרשה

 לאחר או גרם להנחת או הטלת מכשול ברחוב, שלא לפי הוראות סעיף זה, לסלקו.

 40. (א) ראש העיריה רשאי לתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד
 ברחוב כסאות או שולחנות לעורכי מסעדה או ביח קפה, ובן שמשיות, מאזניים אוטומטיים,

 מכונות לייצור גלידה או למכירת מיעים או מכונה אחרת או מכשיר אחר.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א), תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת

 הראשונה.
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ד) מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו.

 ו4. (א) לא יבדה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו, לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי
 היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) אדם הבורה שוחה ברחוב -
 (ו) יחזיק את מקום'השוחה גדור, ויציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

 ביום ובאורות אדומים בלילה:
 (2) יסתום את השוחה ויחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה

 או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם.

 42. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום נזק לרחוב.
 (ב) עבר אדם על הוראות סעיף קטן(א), יתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש

 העיריה.
 (ג) נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, יתקן את הנזק החופר

 או בעל הקרקע.

 43. ראש העיריה רשאי, באמצעות אדם, לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף
 39 ולבצע עבודה המנויה בסעיפים 41 ו־42, סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור,
 רשאית העיריה לגבות, מאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה, את הוצאות
 הסילוק או הביצוע: תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה

 לדבר.
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 פרק ר: הוראות בענין מקום עינוג
 44. במקום עינוג, באותו חלק שבו מתקיים העינוג, לרבות בשעות ההפסקה -

 (1) לא יעשן אדם, למעט עישון במשחק או במופע ספורט:
 (2) לא ימכור אדם ולא יפצה גרעינים, בוטנים וכיוצא בהם:

 (3) לא יכניס אדם, ולא יחזיק או ירשה למי שפועל מטעמו להכניס או להחזיק
 בקבוקי זכוכית.

 45. בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה שאת
 תוכנן, מספרן, גודלן וצורתן קבע ראש העיריה בהודעה בכתב.

 איסור עישון,
 פיצוח והכנסה

 בקבוקים

 קביעת מודעות
 במקום עינוג

 פרק זי: הוראות בענין הבערת קוצים

 46. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר, בשדה או תחת כיפת
 השמים, במקום ציבורי, במקום פרטי או ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש

 העיריה.

 הבערת קוצים

 פרק חי: שונות
 איסור הפרעה 47. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח או לעובד העיריה כאמור בסעיף 26(א),

 במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.

 איסור פגיעה 48. לא יסיר, לא ישתית, לא ישבור ולא יקלקל אדם בנין, מיתקן או חפץ שנקבע או הוקם
 בירי העיריה או באישורה.

 ילדים 49. הממונה או האפוטרופוס על ילד שהוא למטה מגיל 14, ימנעהו מלעשות מעשה
 האסור לפי חוק עזר זה.

 מסירת הודעות 50. מסירת הודעה או דרישה לפי הוק עזריזה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לירי אחד מבני משפחחו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה בדין אם תוצג ההודעה או
 הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנבס שבו היא דנה או אם הוכנסה
 לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו תיא מכוונת או אם פורסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום העיריה.

 סמכות כניסה 51. ראש העיריה או המפקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לנכס או למקום אחר שחוק
 עזר זה דן בו, כדי לבדוק או לבקר את הנכם או מיתקן תברואה שבו, לעשות ולבצע את

 הדרוש בדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.

 ביצוע הודעה 52. (א) הודעה לפי חוק עזר זה תבלול את התנאים והפרטים הדרושים לביצועה ואופן
 הביצוע, וכן את תקופת הביצוע (להלן - הורעה).

 (ב) מי שנמסרה לו הודעה יקיימה לבל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח, תוקפה
 של הודעה הוא עד למילויה.
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 (ג) לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה או המפקח או ביצע את המפורט בה
 שלא לפי תנאיה, פרטיה ואופן ביצועה, רשאי ראש העיריה לבצע את המפורט בהודעה
 ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה, מכולם יחד או

 מכל אחד מהם לחוד.
 (ד) חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה יהווה הוכחה לכאורה לדבר.

 53. תתילתו של חוק עזר זה שלושים ימים מיום פרסומו ברשומות. תחילה

 54. סכומי ושיעורי האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת השניה יעלו ב־1 הצמדה למדד
 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית מדד
 המחירים לצרכן(להלן - מדד) שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

 55. על אף האמור בסעיף 54, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת הוראת שעה
 השניה ב־ ו בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה(להלן - יום ההעלאה הראשון), בשיעור
 עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש

 ינואר 996 ו.

 56. יראו דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי עזר שנקבעו בסעיף 57, כאילו נמסרו כדין
 לפי חוק עזר זה.

 57. בטלים -
 חוק עזר לבית שמש (הוצאת אשפה), התשי״ט-1959,

 חוק עזר לבית שמש (מפגע תברואה), התשכ״ג-°1963'
 חוק עזר לביח שמש (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), התשכ׳׳ב-1962וי.

 תוספת ראשונה
 האגרה בשקלים חדשי•

 בעד היתר(סעיפים 40,37,23,13) 50ו
 בעד רשיון(סעיף 33) 50 ו

 תוספת שביה
 (סעיף 28)

 אגדה לפינוי חד־פעמי של מכולות בשיטת רם-סע
 שיעורי האגרה בשקלים חדשים

 לפינוי חד פעמי -
 ו. בעד פינוי פח בקיבולת של עד 80 ליטר 70.ן
 2. בעד פינוי עגלה בקיבולת של עד 360 ליטר 7.00

 3. בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 8 מ״ק 76.00
 * ק״ת התשי׳׳ט, עמי 397.

 10 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 942.

י ק״ת התשכ־ב, עמי +80ו.  י

 הוראות מעבר
 ושמירת דינים

 ביטול
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 שיעורי האגרה בשקלים חדשים
 מ״ק 95.00

 מ״ק 3.00 ו ו
 כדק 227.00

ן י נ ק ל ו א י נ  ד
 ראש עיריית בית־שמש

 4. בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 0ו
 5. בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 12

 6. בעד פינוי מכולה בקיבולת של עד 24

 ד׳ בחשון התשנ״ז(דו באוקטובר 0996
(a—חמ ד 1 ו) 

 חוק עזר ליהוד (מודעףת ושלטים), התשב״ז-997 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246, 250 ו־ 251 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עיריית
 יהוד חוק עזר זה:

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -
 ״ארגז ראווה״ - ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח, שאפשר להציג בו סחורה או מיתקן
 לפרסום מודעות, העשוי עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, שהותקן במקום

 ציבורי;
 ״בנין״ - מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר,

 לרבות -
 (ו) חלק של מבנה ודבר המחובר אליו חיבור של קבע:

 (2) קיר, סוללת עפר, גדר, וכיוצא בהם, הגוררים או תוחמים או מיועדים לגדור או
 לתחום שטח קרקע או חלל;

 ״העיריה״ - עיריית יהוד:
 ״ועדה מקצועית לשילוט״ - ועדה מייעצת שמינה ראש העיריה שחברים בה, בין היתר,

 אדריכל והיועץ המשפטי לעיריה:
 ״חודש״ - חודש או תלק ממנו:

 ״יום״ - יום או חלק ממנו:
 ״מודעה״ - הודעה, כרזה, כרוז צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית,
 אות וכיוצא בהם שאינם שלט, העשויים מחומר כלשהו, המוצגים באמצעות אור, עשן
 או גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני או אופטי או תשמלי או על אקרן בית קולנוע או
 במקום ציבורי, לרבות מודעה המתפרסמת באויר, בים, ברבב נע או נייח, לרבות מודעה

 המותקנת ומתפרסמת במקום ציבורי, וכן ארגז ראווה:
 ״מקום ציבורי״ או ״שטח ציבורי״ - רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר במרכז
 מסחרי או בבית משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש
 ספורט, טיילת, חניון, גשר, גינה, מבוי, מפלש, ובן מקום פתוח שהציבור משתמש בו או

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו.
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 נכנם אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית,
 וכן מקום פרטי הגובל רתוב או נשקף אליו, והלל האויר שמול או מתתת לאזור האמור, וכן

 מסעדה, בית קפה, בית מלון או מקום עינוג ציבורי;
 ״מ״ר״ - מ״ר או חלק ממנו•,

 ״מיתקן פרסום עירוני״ - מיתקן או נכס בשטת ציבורי שבבעלות העיריה או בהחזקתה
 המשמש לפרסום, ובן מיתקן המוצב על נכס עירוני;

 ״פרסום״ - הצגת שילוט במקום ציבורי במסירת תוכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הפצה,
 הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או ביוצא בהם:

 ״פרסום חוצות״ - מודעה שתוכנה מתחלף מעת לעת, המתפרסמת על מיתקן המתופעל בידי
 גוף שעיסוקו בפרסום מסוג זה:

 ״ראש העיריה״ - לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, בולן או
 מקצתן:

 ״רשיון״ - רשיון שניתן בידי ראש העיריה לפי סעיף 2;
 ״שבוע״ - שבוע או תלק ממנו;

 ״שטח שילוט״ - שטח שילוט לפי מידות השלט או המודעה, כולל המסגרת, למעט שלט
 חוצות;

 ״שילוט״ - שלט או מודעה;
 ״שלט״ - הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק, תבוללת את אלה בלבד: שמו של אדם,
 מקצועו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק
 במקום או כתובתו או צירוף שלהם, והמראה או כוללת מספרים, אותיות, מלים או איור,
 המחוברת לבנין, לרבות מיתקן הנושא את ההודעה שאינו מחובר לבנין, המוצב בשטח

 המגרש שבו נמצא הבנין-,
 ״שלט חוצות״ - שלט מתחלף המתופעל בידי תברת פרסום;

 ״שנה״ - שנה או חלק ממנה.

 פרק שני: רשיון לשילוט

 2. (א) לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, לא ירשה לאחר ולא יגרום להצגה או רשיון ואגרות
 לפרסום של שילוט, אלא לפי רשיון מאת ראש העירית ובהתאם לתנאי הרשיון, ולאחר

 ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת וחותמת הקופה הוטבעה על גבי הרשיון.
 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור או להפחית אגרה בעד פרסום מודעה על גבי מיתקן

 פרסום עירוני, אם התקיימו שני תנאים אלה:
 (1) מפרסם המודעה הוא מועצה, מוסד ציבורי לצורכי דת, צדקה, תינוך,
 תרבות, אמנות או ספורט או מוסד, שלדעת ראש המועצה, הוא בעל אופי

 ציבורי;
 (2) המודעה מתפרסמת לטובת מוסד כאמור בפסקה (1).

 (ג) מודעות אבל פטורות מתשלום אגרה לפי חוק עזר זה.
 (ד) המבקש לפרסם שילוט יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, יפרט את שמו ומענו,

 ויצרף לבקשתו -
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 (ו) תצלום חזיתי של הנכס;
 (2) תרשים של השלט המוצע, מידותיו ומקום הצגתו;

 (3) פירוט סוג השלט, צורתו, חומריו, צבעו, תוכנו, תמסגרת שעלית יותקן
 השילוט או המיתקן הנושא אותו:

 (4) לגבי שילוט מואר - יצורף לתבנית, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא
 אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן כולל מפסק פחת:

 (5) לגבי נכס שבבעלות משותפת של כמה בני אדם - תצורף לבקשה הסכמת
 כל הבעלים או הסכמת הנציגות המוסמכת על פי כל דין:

 (6) אישור ממבטח מורשה בדבר ביטוח השילוט והתקנתו נגד נזק כלשהו,
 לרבות נזק לצד ג׳, עוברי אורח או מי שנמצא בסביבתו.

 (ה) ראש העיריה רשאי לתת רשיון לשילוט, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו
 תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו ובדבר גודלו

 וצורתו של השילוט וסוג התומר שממנו הוא ייעשה.
 (ו) לא יינתן רשיון לשילוט אם פרסומו או הצגתו מהווה עבירה פלילית או אם,
 לדעת ראש המועצה, השילוט עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו או אם השילוט
 מפרסם עסק או משרד שאין לו רשיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה, או

 דין אחר.
 (ו) (ו) ראש העיריה רשאי להיוועץ בועדת מקצועית לשילוט, שתבדוק אם
 השילוט המבוקש תואם את הוראות חוק עזר זה ואם לא יפגע באיכות הסביבה,
 ותמליץ בפניו על מתן רשיון או סירוב לתיתו, וכן על תנאים שייקבעו בו או

 תנאים לנתינתו:
 (2) על אף האמור בפסקה (1), יועץ ראש העיריה בועדה מקצועית לשילוט
 לגבי בקשה לתת רשיון לשילוט ששטחו עולה על סו מ״ר, ויעיין בהמלצתה לפני

 שיתליט בבקשה.
 (ז) לענין סעיף זה, יראו שילוט שהוצג על גבי כלי רכב החונה או נע במקום ציבורי

 בתחום העיריה, בשילוט שהוצג או פורסם.

 3. (א) רשיון לשילוט יפקע ב־ 31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן, אלא אם כן צוין
 ברשיון מועד אחר.

 (ב) הוצא רשיון לשלט לאחר 31 באוגוסט בשנה פלונית ותשלט לא הותקן לפני
 הוצאת הרשיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת.

 (ג) הסיר בעל שלט, לפי דרישת העירית, את השלט לפני ו ביולי בשנה פלונית,
 ישלם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת.

 4. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפוס או היצרן שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעת או מיצרן
 שייצר אותה, למסור את שמו ומענו של האדם שהזמין אה המודעה.

 5. הוראות פרק זה לא יתולו לגבי -
 (1) דגל המשמש סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל
 המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור תהא כדין ולא תשמש לפרסומת

 מסחרית;

 תוקף רשיון

 ציון פרטים
 במודעה

 פטור
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 פרסום עינוג
 ציבורי

 שילוט אסור
 והטלת מגבלות

 (2) שלט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד
 שמידות השלט כאמור לא יעלו על 55 ס״מ x 60 ס״מ והשלט לא יוצג לתקופה העולה על

 תשעים ימים ממועד ההעברה כאמור.

 6. בקשה לפרסום עינוג ציבורי יכול שתתייתס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות
 מדי פעם בפעם, לפי ההצגות או המופעים: מפרסם מודעות להצגה או למופע כאמור לא
 יידרש להגיש, על אף האמור בסעיף 2(ג), את התמונות לראש העיריה, ובלבד שהן אושרו

 וסומנו בידי המועצה כמשמעותה בפקודת סרטי הראינוע1.

 פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

 7. לא יציג אדם שילוט, לא יפרסם מודעה ולא יגרום להצגתו או פרסומו של שילוט
 שהתקיים בו אחד או יותר מאלה:

 (1) הוא מפריע לתנועת בלי רכב או להולכי רגל:
 (2) הוא מרעיש או מפיץ ריח:

 (3) הוא עשוי מבד:
 (4) הוא חוסם דלת, תלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם:

 (5) הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב,
 צינור אויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים,

 תמרור, או במקום שנועד לציוד או למיתקנים לכיבוי שריפות:
 (6) הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך

 ארכיטקטוני או פוגע במראהו האסתטי של מבנה או מהווה מטרד:
 (ד) הוא מתפרסם בשטח ציבורי שבתחום העיריה אולם אינו מותקן על גבי מיתקן

 או נכס עירוני המיועד לכך:
 (8) הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם בן השילוט שייך לאדם

 המנהל את עסקו כדין במבנה.

 8. (א) לבל עסק יהיה שלט אחר בלבד, אלא אם כן התיר לו ראש העיריה להציג שלט שלט של עסק
 נוסף.

 (ב) שלט של עסק יוצג בחזיה בלבד של מבנה שבו נמצא העסק, אלא אם כן התיר
 ראש העיריה הצגתו במקום אחר.

 (ג) אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן
 התיר ראש העיריה שאורכו יעלה על אורך החזית כאמור.

 9. (א) לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל, אלא אם כן השלט מצויד במפסק פחת, שלטים מוארים
 הצנרת המספקת תשמל לשילוט מוסתרת והם נבדקו בידי חשמלאי מוסמך, שאישורו בכתב,

 לענין תקינותם, מצוי בידי בעל השילוט.
 (ב) ראש העיריה רשאי, בהורעה בכתב שתישלח 3 ימים לפחות לפני כניסתה
 לתוקף, לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך
 הבנין או חיצוניים לו, אם לדעת ראש העיריה הדבר עלול להפריע לתושבי הסביבה או
 לעוברים ושבים או להוות סבנה או הפרעה לתנועה: בעל השילוט יציית להוראות ראש

 העיריה בתוך הזמן שנקבע בהודעה.

 חוקי איי, כרך אי, עמי 28 ו.
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 10. (א) לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים
 אלקטרוניים או על ידי השמעת תובן השילוט ברמקול, אלא אם כן ראש העיריה התיר

 לעשות בן מטעמים מיוהדים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך נשיאת לוח או סרט וכיוצא בהם, בין שההודעה
 נישאת בידי אדם ובין באמצעים אחרים, אלא אם בן ראש העיריה התיר לעשות כן מטעמים

 מיוחדים.

 פרק רביעי: שונות

 1 1. (א) לא ישנה אדם שילוט, אלא על פי רשיון לשינוי(להלן - רשיון נוסף) ובהתאם
 לתנאי הרשיון. האמור בחוק עזר זה יחול גם על בקשה לקבלת רשיון נוסף ועל מתן רשיון

 נוסף.
 (ב) שינה בעל רשיון, תוך תקופת הרשיון, את תוכן השלט או הצורה או המידה או

 הסוג או המקום של השלט או החומר שממנו עשוי השלט, יפקע תוקף הרשיון.

 2ו. (א) בעל רשיון שילוט יחזיק את השילוט בשצורתו נקיה. נאה ותקינה (להלן -
 אתזקה תקינה).

 (ב) בעל רשיון שילוט אחראי להסרת השילוט, בגמר תוקף הרשיון או עם ביטולו או
 אס חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסמו.

 13. (א) ראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למקום, כדי לברר אם קוימו
 הוראות חוק עזר זה ולעשות מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן(א).

 (ג) בעל רשיון יראה ויציג את רשיונו בפני ראש העיריה לפי דרישתו.

 14. (א) ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או
 הרשה לאחר להציגו או לפרסמו, להסיר שילוט שאין לו רשיון או שהוצג תוך הפרת תנאי
 הרשיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה ובן רשאי הוא לדרוש שיבוצעו עבודות
 הדרושות לצורך אחזקתו התקינה של השילוט או התאמתו לרשיון או להוראות חוק עזר

 זה.
 (ב) מקבל הורעה באמור, ימלא אחריה תוך התקופה שקבע לכך ראש העירית.

 (ג! לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן(א), רשאי ראש העיריה להורות
 על הסרת השילוט או לבצע את העבודה הדרושה לאחזקתו התקינה, ולגבות מאותו אדם

 את הוצאות העיריה בפעולה זו.
 (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכויות ראש העיריה לפי סעיף 9(ב).

 15. מפרסם מודעה ימסור לעיריה ללא תשלום, לפי דרישת ראש העיריה, שלושה
 העתקים מכל מודעה המתפרסמת בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 16. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפרסמה העיריה
 או שפורסמה על גבי מיתקן פרסום עירוני או שפורסמה בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא

 אם כן הסרתה מותרת לפי ההוראות כאמור ובהתאם להוראות,
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 17. (א) לא ידביק אדם, פרט לעובד מטעם העיריה, מודעה על מיתקן פרסום של הדבקת מודעות
 העיריה.

- (ב) ניתן היתר לפרסם מודעה על מיתקן עירוני ושולמה האגרה שנקבעה בתוספת,
 תפרסם העיריה את המודעה.

 18. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
 או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או לידי אחד
 מבני משפתתו הבוגרים הגרים עמו או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם או אם נשלחה
 בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה או אם
 הוצגה ההודעה באופן נראה לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט

 או אם פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 19. מי ששמו או עיסוקו או ענינו מתפרסם בגוף השילוט או מי שהזמין את ייצורו או חזקת אחריות
 הדפסתו או שילם בעדו או מי ששילוט תותקן במקום עיסוקו, רואים אותו לענין חוק עזר זה,

 כמי שפרסם או הציג את השילוט.

 20. סעיפים 80 עד 92 והתוספת השישית לחוק עזר ליהוד (שמירת איכות הסביבה, ביטול
 מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון), התשנ״ה-1995ג - בטלים.

 תוספת
 (סעיפים 2, 3 ויד1(ב))

 חלק א׳: אגרת שילוט
 ו. בער שלט רגיל המותקן במקום העסק ישולמו, לשנה או לחלק ממנה אגרות (בשקלים

 חדשים) כמפורט להלן:
 שלט ראשון או יחיד

 גורל השלט במיר קומה א, קומה ב׳ שלט נוסף ככל הקומות
 עד 10 מ״ר, לכל מ״ר 52 100 139
 עולה על 0ו מ״ר, לכל כדר 91 130 183

 2. בעד שלט המותקן במקום העסק בחצר, תשולם אגרה כמו לשלט נוסף.
 3. בעד שלט המותקן מחוץ למקום העסק, תשולם אגרה שנתית בסך 283 שקלים תרשים,

 לכל מ״ר.

 חלק בי: פרסום והדבקה של מודעות על מיתקן פרסום של העיריה
 1. בעד מודעת תמודבקת בידי העיריה על סדרה של 20 לותות פרסום של העיריה או הלק

 מהם, תשולם אגרת פרסום -

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

 (1) עד ד ימים, בגודל של -
 גליון שלם 500

 ק־ת-חש־ם, התשנ״ה, עמי 246.
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 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

250 
 50 ו

250 
 70 ו
 0ו ו
70 

20 
57 

570 

 חצי גליון באורך
 רבע גליון באורך

5ו מהאגרה שנקבעה ג  (2) לבל 0ו לוחות נוספים - 0/
 בפרט משנה (ו)

 (3) לכל יום נוסף - 150/0 מהאגרה שנקבעה בפרט משנה (ו)
 2. (ו) נוסף לאגרה שנקבעה בפרט ן, ישלם בעל מודעה אגרת הדבקת

 מודעות לסדרה של 20 לוחות פרסום או חלק מהם, בעד -
 גליון שלם
 חצי גליון
 רבע גליון

 הדבקת רקע
5 ו מהאגרה שנקבעה  (2) בעד הדבקה, לכל 0ו עמודים נוספים - %

 בפרט משנה (ו).
 3. בעד מודעות כמפורט להלן, לכל כדר -

 (ו) מודעה שהותקנה על מיתקן פרסום עירוני, למעט מודעות
 כמפורט בפרטי משנה (2) עד (10) -

 לשבוע
 לחודש
 לשנה

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים
 לחודש לשנה
666 67 
200 20 
460 46 

460 46 

460 46 

170 17 

460 46 

 (2) מודעה המתפרסמת על גג
 (3) מודעה המתפרסמת על סבכות בתתנת אוטובוסים

 (4) מודעה על מכווני תנועה
 (5) מודעה על מיתקן תכולל את מפת העיריה,

 על ספסל או על עמוד פרסומת
 (6) מודעה על מיתקן בקרנות רחוב, הכולל

 את שמות הרחובות (עמודורים), משני צדי
 המיתקן

 (7) מודעה המתפרסמת על -
 (א) גשרים

 (ב) גשרים המשמשים למטרות אתרות נוסף
 למעבר

 20Ó ק״ת-חש־ם 572, ב״ב בשבט התשנ״ז, 30.1.1997



 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים
 לחודש לשנה

310 
670 

 ו3
67 

1,650 1 65 

 (8) מודעות מוארות המותקנות במבואות
 העיריה

 (9) מודעות המתפרסמות על גדרות באתרי בניה
 (סו) פרסום באמצעים אלקטרוניים, פרסום

 ממותשב באמצעות קרני לייזר או באמצעי
 טכנולוגי אחר

 חלק גי: מודעות המתפרסמות על מיתקן או על נכס פרטי
 האגרה
 חדשים

 שיעורי
 בשקלים

 מעל 100
 מודעות

20 
139 

16 
160 

547 

38 

3.00 
1.00 
 מעל 00 ו
 שקופיות

14 

 עד 100
 מודעות

28 
280 

24 
24• 

110 
1,110 

530 
3• 

1.50 
1.00 
 עד 0ס1

 שקופיות

19 
 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

 מעל 200
 מקומות

34 

 עד 200
 מקומות

17 

 ו. (1) בעד מודעות לבל מ״ר -
 לחודש
 לשנה

 (2) בעד מודעה המתפרסמת באתר בניה, לכל מ״ר
 לחודש
 לשנה

 (3) בעד מודעות באמצעוה מכשור אלקטרוני,
 קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי אתר, לבל מ״ר

 לחודש
 לשנה

 2. בעד מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו
 בית קולנוע, לכל שנה -

 עד 20 מ״ר
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו

 3. (ו) בעד סרט פרסום על אקרן בבית קולנוע,
 לכל מטר אורך, לכל אולם הקרנה - לשבוע

 (2) בעד סרט כאמור המקרין שקופיות

 4. בעד מודעות, באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי,
 על אקרן בבית קולנוע, לכל שקופית, לכל אולם

 הקרנה, לשבוע

 (א) בעד מודעה שאינת נשקפת לרחוב, במגרשי
 ספורט, בבריכת שחיה, באצטדיון או באולם ספורט,

 לכל מ״ר לשבוע
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 שיעורי האנרה
 בשקלים חדשים

 מעל 200
 מקומות

67 

19 
57 

546 

290 

 ער 200
 מקומות

27 

19 
57 

546 

290 
145 

 (ב) בעד מודעות במקומות הנ״ל המתחלפות
 באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי, לבל מ׳יר

 לחודש
 (ג) בעד מודעה בתוך תחנת רכבת או במבנה

 המשמש לחניון רבב, לכל מ״ר -
 לשבוע
 לחודש
 לשנה

 6. בעד ארגז ראווה, לכל בדר לשנה -
 (א) שתזיתו פונה לרחוב

 (ב) שחזיתו אינה פונה לרחוב

 חלק די: אגדה בעד שלטי חוצות
 אגרה שנתית למפרסם 00 ו מ״ר או יותר בתחום העיריה בכל השלטים -

 שיעורי האגרה
 בשקלים חרשים

127 
96 
64 
32 

134 
100.50 

 עד סו מ״ר, לכל 1 מ״ר
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו, עד 75 מ״ר

 לכל בדר נוסף או חלק ממנו, עד סם2 מ״ר
 לבל מ״ר נוסף או חלק ממנו מעל 200 מ״ר
 2. אגרה שנתית למפרסם פחות מ־100 מ״ר

 לשלט בגודל עד ט ו מ״ר
 לכל מ״ר נוסף לשלט מעל 0 ו מ״ר

 אגרה שתשולם לחלק משנה תחושב לפי מספר תודשי התשלום, תתשלום החודשי
 יהיה עשירית האגרה השנתית.

 חלק ה׳: אגרה בעד מודעות על בלי רבב או בת1בו ועל כלי טיס
 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

67 
133 
222 
333 

 1. בעד מודעה על כלי רבב לשנה, כאשר שטח הפרסום
 הבולל של כל בלי רבב -

 (1) עד 1 בדר
 (2) מ־ 1.1 עד 2.9 מ׳יר

 (3) מ־ג עד 9.9 מ״ו
 (4) מ־סו מ״ר ומעלה
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 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

 2. (1) בעד מודעות בתוך בלי רכב ציבורי כאשר היתר הפרסום ניתן
 לשנה מראש ושטח הפרסום הכולל הוא •1,35 מ״ר לפחות,

 למעט מודעות כאמור בפסקה (2) -
 לכל מ״ר, לשנה 40
 מ־1351 מ״ר ומעלה, לכל מ״ר לחודש 40

 (2) בעד מודעות בתוך כלי רכב ציבורי אחר, לכל מ״ר -
 לתודש 4ו

 לשנה 142
 ן 3. (1) בעד מודעות המתפרסמות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב

 ציבורי, למעט מודעות כאמור בפסקאות (2)
 ו ־(3), לכל מ״ר -

 לחודש 40
 לשנה 400

 (2) בעד מודעות המתפרסמות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב
 ציבורי, לגבי היתר פרסום שניתן לשנה מראש, ושטח

 הפרסום הכולל -
 הוא 1,125 מ״ר לפתות, לכל מ־׳ר, לשנה 200
 מ־20ו,ו מ״ר ומעלה, לכל מ״ר, לחודש 24

 (3) בעד היתר פרסום על גבי החלק החיצוני שלרכב ציבורי
 ל־ס5 כלי רכב לפחות, לכל מ״ר או חלק ממנו -

 לחודש 33
 לשנה 333

 4. (1) בעד פרסום באמצעות כלי טיס או באמצעות כדור פורח נייד,
 \ לכל מודעה או כרזה, לכל יום 222

 (2) פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או למבנה,
 לבל כרזה או מודעה, לבל יום 56

 ב״ג בתשרי התשנ״ז(6 באוקטובר 1996)
 (חמ ד8-1) שלמה בקשי
 ראש עיריית יהוד
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 ו 9 9 7 _ ז ״ נ ש ת  חוק עזר ליקנעם עילית (אגרת ביוב)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות', ולפי סעיפים 38,37 ו־39
 לחוק הרשויות המקומיות(ביוב), התשכ״ב-962 ו/ מתקינה המועצה המקומית יקנעם עילית

 חוק עזר זה:

 החלפת התוספת ו. במקום התוספת לחוק עזר ליקנעם עילית (אגרת ביוב), התשמ״א-1981ג, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

ץ 0.68 ע  לכל מ״ק מיס לצריבה ביתית, למעט ג
 לכל מ״ק מים למלאכה, לתעשיה או לבית עסק 0.85״

 כ״ח בטבת התשנ״ז(7 בינואר 1997)
י ס פ ל ן א ו מ י  >חמ 8ו-8) ס

 ראש המועצה המקומית יקנעם עילית

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 ; ס״ח ההשכ״ב, עמ׳ 96; התשל׳׳ב, עכל 156.

 5 ק־ת-חש״ם, התשמ״א, עמ׳ 1617; התשמ״ד, עמי 503.

(שירותי שמירה), התשב״ז-997ו ן  חוק עזר ללב השרו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מהקינה המועצה
 האזורית לב השרון חוק זה:

 הגדרות ו. בחוק עזר זה -
 ״המועצה״ - המועצה האזורית לב השרון:

 ״ראש המועצה״ - לרבות כל אדם שראש המועצה הסמיך אותו לענין חוק עזר זה:
 ״אגרה״ - אגרת שירותי שמירה:

 ״נכסים״ - כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958?(להלן
- תצו);

 . ״שירותי שמירה״ - שכירה כדין של שירותי שמירה ואבטחה מגוף העוסק בתתומים אלה
 באמצעות אדם או תאגיד העוסקים בכך, או באמצעות העסקת עובדים של המועצה או

 מי מטעמה כשומרים בשכר:
 ״מחזיק״ - אדם או תאגיד המחזיק בתחום המועצה בנכסים, אם בבעל, כחוכר, כשוכר או

 בדרך אחרת, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
 ״ועד מקומי״ - כמשמעותו בצו.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ח, עמי 1256.
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 הפעלת שירותי
 שמירה

 2. המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה לשם הגברת בטחון ושמירת החיים והרכוש
 בתחומה.

 הסמכת ועד
 מקומי

 תשלום

 הנחות ופטורים

 ריבוי מחזיקים

 העמדה למדד

 הודעה לתשלום

 שמירת דינים

 3. (א) המועצה רעזאית להסמיך ועד מקומי בהגדרתו בצו(להלן - ועד מקומי) לבצע
 במקומה את הפעלת שירותי השמירה ופעולות נלוות (להלן - ההסמכה).

 (ב) הסמיכה המועצה ועד מקומי, רשאי הוא לבצע את הוראות חוק עזר זה
 בשינויים המחויבים, לרבות גביית האגרה ופעולות נלוות לה.

 4. ראש המועצה יפרסם הורעה על הפעלת שירותי שמירת באמור על לות תמודעות של
 בנין המועצה.

 5. מחזיק ישלם למועצה אגרה בגין נכסים שבהחזקתו, בשיעורים ובמועדים כפי
 שנקבעו בתוספת.

 6. (א) המועצת רשאית למנות ועדה בהרכב כאמור בתקנה 6(אץ2) לתקנות הסדרים
 ן במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-993וג, ולהסמיכה ליתן הנחה בשיעור האגרה או

 לפטור מתשלומה בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק.
 (ב) נכס למגורים שהמחזיק בו או בן זוגו הוא בן 70 שנים או יותר פטור מתשלום

 האגרה לפי חוק עזר זה.

 7. החזיקו בנכס כמה מחזיקים, תחול חובת התשלום על כל המחזיקים ביחד ולחוד.

 8. סכומי האגרות לפי חוק עזר זה יועלו ב־ו בינואר של שנה פלונית לפי שיעור עליית
 מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש מרס
 של אותה שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו וב־ו באוקטובר של אותה

 שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש מרם שקדם לו.

 9. הודעות על שיעורי האגרה ומועדי תשלומה יומצאו למחזיק באופן שעליו תחליט
 המועצה.

 10. אין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות חוק עזר להדר השרון(הסדרת שמירה), התשכ״ז-
 967 ו4.

 בשקלים חדשים

 הוספת
 ן (סעיף 5)

 ו. שיעורי האגרה השנתיים יהיו כדלקמן:

1,500 

3,400 

 א. דירה או בית מגורים המשמשים
 למגורים בלבד

 ב. בית עסק או בנק, סופרמרקט, היפרמרקט
 וכיוצא באלה

 ק״ת התשנ״ג, עמי 419.
 ק־ת התשכ״ז, עמי 3395.

 ק׳׳ת-חש״ם 572, כ״ב בשבט חתשנ״ז, 30.1.1997 211



 הנכס בשקלים חדשים

 ג. בית עסק אחר 2,100
 ד. שטח חקלאי(לדונם) 60

 האגרה תשולם עד המועד שייקבע לכך בהודעה שתשלח המועצה למחזיק.

 ח׳ באב התשנ׳׳ו(24 ביולי 1996)
ה ע ו ש  נחמ 8-113) יצחק י

 ראש המועצה האזורית לב־השרון

 חוק עזר למג׳דל שמם (אגרת תעודת אישור), התשנ״ז-1997
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו־22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה

 המקומית מגידל שמס חוק עזר זה:

 ו. בחוק עזר זה -
 ״תעודה״ - אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה:

 ״המועצה״ - המועצה המקומית מגידל שמם.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב
 בתוספת.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא תסר
 אמצעים או מוסד לצורכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 מתן תעודה

 תוספת
 (סעיף 3)

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים ^

30 
15 
10 

 א. תעודה -
 (ו) בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות

 (2) בכל ענין אחר
 ב. העתק תעודה

ם ש ו פ י  סלי
 ראש המועצה המקומית מג׳דל שמם

 י״ט בטבת התשנ״ז(29 בדצמבר 1996)
 (חמ 8-6)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
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 המחיר 6.96 שקלים חדשים 0334-7014 סודר בסדר־צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים


